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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a declaração conjunta, de 13 de fevereiro de 2013, proferida pelo 
Presidente norte-americano, Barack Obama, pelo Presidente da Comissão Europeia, José 
Manuel Durão Barroso, e pelo Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de maio de 2013, sobre as negociações em matéria 
de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da América2,

– Tendo em conta as diretrizes de negociação, de 14 de junho de 2013, relativas à Parceria 
Transatlântica de Comércio e Investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos da 
América3,

– Tendo em conta os relatórios de 2013 e 2014 do representante dos Estados Unidos para o 
comércio sobre as medidas sanitárias e fitossanitárias4,

– Tendo em conta os relatórios de 2013 e 2014 do representante dos Estados Unidos para o 
comércio  sobre os entraves técnicos às trocas comerciais5,

– Tendo em conta os estudos da sua Direção-Geral das Políticas Internas intitulados 
«Implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis 
Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during 
negotiations» (Implicações jurídicas da Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP) entre a UE e os EUA para o acervo comunitário e os setores atinentes 
à Comissão ENVI que podem ser abordadas durante as negociações), de outubro de 20136, 
e «ENVI relevant legislative Areas of the EU-US Trade and Investment Partnership 
Negotiations (TTIP)» (Domínios legislativos pertinentes para a Comissão ENVI no 
quadro das negociações da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP)), 
de novembro de 20147,

– Tendo em conta a nota informativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (CNUCED), de junho de 2014, sobre a resolução de litígios entre 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/pt/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
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investidores e Estados na União Europeia e nos Estados Unidos,1, 

– Tendo em conta os artigos 168.º e 191.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e, em particular, o princípio de precaução constante do artigo 191.º, n.º 2,

– Tendo em conta a abordagem integrada da UE relativamente à segurança alimentar («do 
prado ao prato»), desenvolvida em 20042,

– Tendo em conta os resultados do inquérito Eurobarómetro de novembro de 2014 sobre o 
Acordo Transatlântico de Comércio e Investimento,

– Tendo em conta a Diretiva 2001/81/CE relativa ao estabelecimento de valores-limite 
nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos, que faz parte da estratégia 
temática sobre poluição atmosférica, e tendo em conta a legislação sobre categorias 
específicas de fontes de emissões, como as categorias Euro 5/6 e EURO VI, que visa 
reduzir a poluição atmosférica, responsável por 400 000 mortes prematuras por ano na 
Europa,

A. considerando que o comércio tem sido um motor de crescimento, criação de emprego e 
prosperidade ao longo de gerações na Europa; considerando, no entanto, que o comércio e 
o investimento não constituem um fim em si, mas sim um meio para aumentar os níveis de 
vida, melhorar o bem-estar, proteger e promover a saúde pública, contribuir para garantir 
o pleno emprego e a utilização sustentável dos recursos mundiais, de forma consentânea 
com o objetivo do desenvolvimento sustentável e procurando proteger e preservar o 
ambiente;

B. Considerando que, de acordo com o inquérito Eurobarómetro de novembro de 2014, a 
maioria dos cidadãos de 25 dos 28 Estados-Membros é favorável a um acordo 
transatlântico de comércio e investimento;

C. Considerando que a Europa é um continente caraterizado por uma população em processo 
de envelhecimento, pela escassez de matérias-primas, por reduzidas taxas de natalidade e 
por um modelo social assente em avultadas despesas sociais em percentagem do PIB, 
estando cada vez mais dependente do crescimento fora da UE para gerar riqueza interna e 
manter os seus sistemas sociais, que ficarão sujeitos a uma enorme pressão devido ao 
aumento da esperança de vida associada a um redução da população ativa;

D. Considerando que, segundo as Diretivas do Conselho para a negociação da TTIP3, o 
objetivo do acordo é aumentar o comércio e o investimento entre a UE e os EUA para 
criar novas oportunidades económicas de criação de emprego e de crescimento, através de 
um maior acesso ao mercado e de maior compatibilidade entre regulamentações, 
eliminando os obstáculos regulamentares desnecessários ao comércio e abrindo caminho a 
normas mundiais, reconhecendo simultaneamente que o desenvolvimento sustentável é 
um objetivo global das Partes e que estas não promoverão o comércio ou o investimento 
direto estrangeiro através do enfraquecimento das normas e da legislação internas no 

                                               
1 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
2

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
3

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/pt/pdf
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domínio do ambiente, da saúde e da segurança; considerando que a Comissão Europeia1 e 
o Presidente Obama2 declararam publicamente, em inúmeras ocasiões, que as normas não 
seriam enfraquecidas em nenhum dos lados do Atlântico;

E. Considerando que os EUA já concluíram vários acordos de parceria relativos ao comércio 
e ao investimento com outros atores mundiais;

F. Considerando que as negociações relativas à TTIP assentam em três pilares principais, que 
cobrem: a) o acesso ao mercado, b) a cooperação e coerência regulamentar e c) as normas;

G. Considerando que a TTIP constitui uma oportunidade para abrir caminho a normas de 
nível elevado em certos domínios para a proteção da saúde pública, da saúde animal e do 
ambiente à escala mundial;

H. Considerando, no entanto, que existem preocupações quanto ao facto de o objetivo da 
TTIP de redução e supressão das barreiras não pautais existentes3 poder conduzir a um 
acordo suscetível de pôr em perigo o nível de proteção da UE em matéria de saúde 
pública, incluindo a segurança alimentar, a saúde animal e o ambiente;

I. Considerando que também existem diferenças entre os sistemas regulamentares da UE e 
dos EUA em termos de proteção da saúde pública e do ambiente, incluindo segurança 
alimentar, informação do consumidor e saúde animal, devido a diferentes culturas 
jurídicas e políticas representativas de abordagens e preocupações distintas, ao nível de 
diferentes princípios (por exemplo, o princípio de precaução), juízos de valor, objetivos 
políticos e métodos de avaliação de riscos;

J. Considerando que a UE e os EUA acreditam que determinadas normas nesses domínios 
constituem entraves às trocas comerciais4;

K. Considerando que se receia que a intenção de adotar a TTIP e outros acordos comerciais 
semelhantes poderá já ter influenciado propostas e ações da Comissão relacionadas, por 
exemplo, com a segurança alimentar e a proteção ambiental (tratamentos de redução de 
microrganismos patogénicos presentes na carne, rotulagem de carne proveniente de 
animais clonados e da sua progenitura e aplicação da diretiva relativa à qualidade dos 
combustíveis);

L. Considerando que existem preocupações quanto ao facto de as disposições do projeto de 
texto relativas à cooperação regulamentar em matéria de legislação terem, ou poderem ter, 
um impacto substancial no comércio e no investimento entre a UE e os EUA e, 
nomeadamente, que:

                                               
1

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
2

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a
3

Ver o relatório do representante dos Estados Unidos para o comércio, de 2014, sobre os entraves técnicos 

às trocas comerciais, p. 45.
4

No que respeita aos EUE, consultar os relatórios de 2013 e 2014 do representante dos Estados Unidos para 

o comércio sobre os entraves técnicos às trocas comerciais.
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- concedam aos EUA direitos efetivos relativamente a atos de execução adotados nos 
termos do artigo 291.º do TFUE, sobre os quais o Parlamento Europeu não tem qualquer 
competência de controlo,

- concedam aos EUA o direito de entrar em discussões em matéria de regulamentação 
sobre a adoção de legislação nacional pelos Estados-Membros, nomeadamente 
participando em avaliações conjuntas sobre formas de promover a compatibilidade 
regulamentar,

- tornem mais difícil, na prática, que a UE vá para além do menor denominador comum
estabelecido pelos instrumentos internacionais devido aos compromissos assumidos em 
matéria de cooperação regulamentar internacional e de aplicação dos instrumentos 
internacionais;

M. Considerando que uma condição prévia para maior compatibilidade regulamentar sem 
colocar em perigo as normas existentes e futuras da UE na área da saúde e do ambiente é a 
distinção clara entre os domínios em que os objetivos e os níveis de proteção são 
semelhantes e aqueles em que são divergentes; que, nos domínios em que os objetivos e 
os níveis de proteção são semelhantes, podem ser seguidas abordagens comuns ou 
procurado o reconhecimento mútuo; que, nos domínios em que os níveis de proteção são 
claramente diferentes, a cooperação deverá centrar-se no intercâmbio de informações ou 
na harmonização ascendente; 

N. Considerando que os legisladores da UE e dos EUA optaram por abordagens muito 
diferentes no que se refere à regulamentação da segurança dos alimentos para consumo 
humano e animal, nomeadamente a respeito da autorização, da rotulagem e dos controlos 
na cadeia alimentar humana e animal em matéria de OGM, rastreabilidade da carne, 
tratamentos com patogénicos, pesticidas e animais clonados; que a regulamentação da UE 
no domínio do ambiente e da segurança alimentar se baseia no princípio de precaução e 
numa abordagem «do prado ao prato», que impõem regras europeias mais rigorosas e que, 
como tal, devem ser preservadas; 

O. Considerando que o impacto de uma futura TTIP no acervo da UE em matéria de 
ambiente, saúde e segurança alimentar dependerá das disposições exatas do acordo; que 
um acordo de comércio não pode, em circunstância alguma, modificar a legislação dos 
Estados contratantes; considerando que a aplicação de legislação existente e a adoção de 
futuras leis devem continuar a incumbir a órgãos eleitos democraticamente que respeitem 
procedimentos estabelecidos; 

P. Considerando que a UE dispõe atualmente de acesso limitado ao mercado dos EUA no 
setor marítimo e que a TTIP, se aplicada de forma adequada, poderá conduzir a uma 
melhor cooperação, a uma maior convergência e a ganhos económicos para as empresas 
europeias;

Q. Considerando que, contrariamente a mais de 150 países do mundo, os EUA não 
ratificaram importantes convenções internacionais relativas a substâncias químicas (por 
exemplo, a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes e a 
Convenção de Roterdão sobre o Comércio de certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos 
Perigosos), o que demonstra o isolamento dos EUA em relação a políticas internacionais 
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sobre substâncias químicas; considerando, para além disso, que os EUA recusam aplicar a 
componente ambiental do Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem 
de Produtos Químicos das Nações Unidas, o que ilustra o desacordo ao nível mais básico 
entre os EUA e a UE no que diz respeito a substâncias químicas;

R. Considerando que, de acordo com o relatório dos EUA, de 2014, sobre barreiras técnicas 
ao comércio, os EUA emitiram reservas a respeito do REACH em todas as reuniões do 
Comité sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), desde 2003, manifestando a sua «preocupação perante aspetos do REACH 
considerados discriminatórios e injustificados que constituem obstáculos desnecessários 
ao comércio», o que revela uma oposição de princípio dos EUA ao REACH;

S. Considerando que a natureza radicalmente diferente da lei americana sobre o controlo de 
substâncias tóxicas (US Toxic Substances Contol Act – TSCA), adotada em 1976, e do 
REACH, adotado em 2006, é geralmente aceite; que, por este motivo, as negociações 
relativas à TTIP não visam harmonizar os dois sistemas; que, no entanto, as negociações 
dizem respeito a uma cooperação futura relativamente à aplicação do REACH; 
considerando que, devido às importantes diferenças de pontos de vista sobre a gestão de 
riscos das substâncias químicas, bem como à firme oposição de princípio dos EUA ao 
REACH, não existem vantagens em cooperar na aplicação destas legislações divergentes, 
sobretudo tendo em conta que a respetiva aplicação está longe de ser um exercício 
objetivo ou meramente técnico;

T. Considerando que existem diferenças substanciais entre os sistemas regulamentares dos 
EUA e da UE no que diz respeito aos produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente:

- 82 substâncias ativas são proibidas na UE mas permitidas nos EUA;

- a UE incluiu deliberadamente no Regulamento (CE) n.º 1107/2009 critérios de exclusão 
baseados no perigo, a fim de eliminar progressivamente a utilização de substâncias ativas 
que sejam cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para a reprodução, persistentes, tóxicas 
bioacumuláveis ou alteradores endócrinos; os EUA insistem numa abordagem baseada no 
risco, assente em vários pressupostos e extrapolações, o que resulta, por conseguinte, na 
tolerância da utilização de substâncias que suscitam grandes preocupações;

- na UE, as quantidades máximas autorizadas de resíduos de pesticidas nos alimentos são 
normalmente mais baixas do que as estabelecidas pelos EUA;

U. Considerando que o projeto de texto de negociação da UE sobre medidas sanitárias e 
fitossanitárias, apresentado na ronda de negociações decorrida entre 29 de setembro e 3 de 
outubro de 2014, sugere que as Partes sejam obrigadas a aplicar tolerâncias e níveis 
máximos de resíduos estabelecidos pelo Comissão do Codex Alimentarius nos doze meses 
seguintes à respetiva adoção, salvo se uma das Partes importadoras tiver formulado uma 
reserva durante a reunião da Comissão do Codex Alimentarius; considerando que, na UE, 
as quantidades máximas autorizadas de resíduos de pesticidas nos alimentos são 
normalmente mais baixas do que as estabelecidas pela Comissão do Codex Alimentarius; 
considerando que, nos últimos quatro anos, a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) formulou reservas em 31-57 % de todos os casos, o que denota o 
elevado grau de desacordo da EFSA relativamente às normas do Codex; que, atualmente, 



PE544.393v02-00 8/15 AD\1057731PT.doc

PT

a EFSA se sente livre para formular reservas dentro dos limites possíveis; considerando, 
no entanto, que existem sérias dúvidas se a EFSA será politicamente autorizada a 
continuar a fazê-lo, após a adoção da TTIP, uma vez que o projeto de texto visa obrigar a 
UE e os EUA a colaborarem a nível dos organismos internacionais de normalização «com 
vista a alcançar resultados mutuamente satisfatórios», o que poderia inibir a EFSA de 
formular reservas junto da Comissão do Codex Alimentarius no futuro, levando, deste 
modo, ao enfraquecimento das normas da UE;

V. Considerando que deve ser proibida a importação para a UE de carne de aves de capoeira 
tratada com soluções antimicrobianas que contenham hipoclorito de sódio;

W. Considerando que o Acordo Comercial e Económico Global (AECG), cuja ratificação está 
praticamente concluída, já demonstrou a existência de oportunidades de comércio em 
setores agrícolas sensíveis, como os da carne bovina, sem prejuízo da conformidade com 
as normas e métodos sanitários e fitossanitários a nível europeu (SPS)1;

X. Considerando que o relatório dos EUA, de 2014, sobre os obstáculos técnicos ao comércio 
se refere às preocupações da indústria de produtos químicos e fitossanitários dos EUA 
relativamente aos critérios de exclusão baseados no perigo no que toca a alteradores 
endócrinos, além de referir que os EUA emitiram reservas sobre a proposta da 
DG Ambiente, tanto bilateralmente como durante as reuniões do Comité Sanitário e 
Fitossanitário e do Comité das Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC; considerando 
que a Comissão decidiu iniciar, em julho de 2013, uma avaliação de impacto sobre o 
desenvolvimento de critérios aplicáveis a alteradores endócrinos; que esta decisão é a 
principal causa da não adoção de critérios pela Comissão dentro do prazo de quatro anos 
que terminou em dezembro de 2013; que, enquanto os EUA saudaram a decisão da 
Comissão, tanto o Conselho como o Parlamento decidiram apoiar a ação judicial intentada 
pela Suécia contra a Comissão devido à omissão cometida por esta instituição, o que 
ilustra a diferença radical de perspetivas quanto à natureza das disposições regulamentares 
da legislação da UE;

Y. Considerando que existe uma relação entre alimentos não saudáveis e doenças não 
transmissíveis associadas ao regime alimentar (DNT); que, segundo o Relator Especial 
das Nações Unidas sobre o direito de todos usufruírem do mais elevado nível possível de 
saúde física e mental, o comércio mundial, o aumento do investimento direto estrangeiro 
(IDE) no setor alimentar e a constante publicidade a alimentos não saudáveis aumentaram 
o consumo destes últimos2; que o Relator Especial concluiu o seu relatório com um 
conjunto de recomendações destinadas aos Estados e à indústria alimentar no sentido de 
adotar medidas concretas para reduzir a produção e o consumo de alimentos não 
saudáveis, bem como para aumentar a disponibilidade e a acessibilidade em termos de 
preços de alternativas alimentares mais saudáveis;

Z. Considerando que, segundo o plano de ação global da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para a prevenção e controlo de doenças não transmissíveis para o período 2013-
20203, as perdas de produção cumulativas que resultam das quatro principais doenças não 

                                               
1

http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
2

http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
3

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
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transmissíveis, juntamente com as doenças mentais, são avaliadas em 47 biliões de dólares 
americanos; que, de acordo com a OMS, esta perda representa 75 % do PIB mundial em 
2010 (63 biliões de dólares americanos); que, segundo a OMS, a inação relativamente às 
doenças não transmissíveis resultará numa perda de produtividade e no aumento das 
despesas com a saúde em todos os países;

AA. Considerando que a Diretora-Geral da OMS declarou, na oitava Conferência Mundial 
sobre a Promoção da Saúde, em junho de 2013, que «os esforços de prevenção de doenças 
não transmissíveis colidem com os interesses empresariais de operadores económicos 
influentes»1;

AB. Considerando que a TTIP, à semelhança do Acordo de Parceria Transpacífico, poderá 
limitar a capacidade de a UE e os Estados-Membros protegerem a política de nutrição face 
à influência de interesses particulares, bem como reduzir o âmbito das intervenções 
possíveis para desincentivar ativamente o consumo de alimentos menos saudáveis (e 
promover a alimentação saudável), nomeadamente através de políticas em matéria de 
contratos públicos, podendo igualmente restringir a capacidade de a UE e os Estados-
Membros procederem a estas intervenções2;

AC. Considerando que a legislação federal americana sobre bem-estar animal é bastante 
menos exigente do que a regulamentação da UE, não prevendo quaisquer leis sobre o 
bem-estar de animais de criação até ao momento do abate; considerando que, 
infelizmente, a Comissão Europeia não trata o bem-estar animal do mesmo modo que a 
segurança dos alimentos ou a saúde animal enquanto aspeto comercial a ter em conta no 
que se refere a requisitos aplicáveis à importação;

AD. Considerando que a UE e os EUA têm abordagens regulamentares, pontos de partida 
em matéria de emissões médias e níveis de ambição muito divergentes no que se refere à 
redução das emissões médias de gases com efeito de estufa pelos veículos ligeiros; que 
este domínio não deve, por conseguinte, ser sujeito a um reconhecimento mútuo;

AE. Considerando que os legisladores e os reguladores da UE e dos EUA optaram por 
abordagens substancialmente divergentes no que se refere à luta contra as emissões de 
gases com efeitos de estufa e contra as alterações climáticas; que tanto o combate às 
ameaças resultantes das alterações climáticas, como a preservação da integridade da 
política climática devem ter prioridade sobre o fomento do comércio;

AF. Considerando que é fundamental que a TTIP internalize o clima externo, bem como os 
custos ambientais e de saúde associados à aviação e ao transporte rodoviário e marítimo 
de mercadorias, a fim de garantir a sustentabilidade do comércio internacional de 
mercadorias; que, na ausência de medidas internacionais eficazes que internalizem esses 
custos, a UE deve adotar e aplicar medidas regionais não discriminatórias em resposta a 
essas externalidades;

AG. Considerando que o objetivo das disposições da TTIP sobre desenvolvimento 
sustentável deveria ser a garantia de que o comércio e as políticas ambientais se reforcem 

                                               
1

http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
2

http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract



PE544.393v02-00 10/15 AD\1057731PT.doc

PT

mutuamente, o fomento da melhor utilização possível de recursos de forma consentânea 
com os objetivos de desenvolvimento sustentável e o reforço da cooperação e colaboração 
no domínio do ambiente;

AH. Considerando que, em diversas áreas, como as políticas climática e de controlo das 
emissões, os EUA têm normas regulamentares menos exigentes do que a UE, pelo que os 
custos de produção e de conformidade com as regulamentações são mais elevados na UE 
do que nos EUA, o que aumenta os riscos de fuga de carbono e fuga de emissões;

AI. Considerando que a redução dos direitos aduaneiros sobre produtos sensíveis à energia 
relativamente aos quais os custos de conformidade em matéria regulamentar, ambiental e 
de clima na UE sejam mais elevados do que nos EUA pode conduzir à diminuição da 
competitividade da produção na UE em relação às importações vindas dos EUA não 
sujeitas aos mesmos custos;

AJ. Considerando que os sistemas de cuidados de saúde universais são parte integrante do 
modelo social europeu e que os Estados-Membros têm competências de gestão e 
organização dos serviços de cuidados médicos e de saúde;

AK. Considerando que o Regulamento (UE) n.º 536/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano exige que os 
resultados de todos os ensaios clínicos sejam publicados numa base de dados de acesso 
público um ano após a sua conclusão e que um relatório completo sobre o estudo clínico 
seja publicado, quer após a conclusão do processo de autorização, quer após a retirada do 
pedido de autorização de comercialização por parte do requerente; considerando que a 
legislação americana não exige o mesmo nível de transparência;

AL. Considerando que se calcula que as despesas com medicamentos representem 1,5 % 
do PIB europeu, o que significa que qualquer acréscimo da proteção dos direitos de 
propriedade intelectual em virtude da TTIP poderá ter um efeito negativo nas despesas 
com cuidados de saúde;

AM. Considerando que, de acordo com a CNUCED, as medidas ambientais e sanitárias 
figuram entre as medidas governamentais mais contestadas nos processos de resolução de 
litígios entre investidores e Estados; 

AN. Considerando que a Comissão decidiu, em 25 de novembro de 2014, aumentar a 
transparência das negociações da TTIP1; que esta decisão é acolhida com agrado; que, em 
7 de janeiro de 2015, a Provedora de Justiça Europeia elogiou os avanços realizados pela 
Comissão Europeia no sentido de tornar as negociações relativas à TTIP mais 
transparentes, embora tenha também formulado diversas recomendações para futuras 
melhorias2, que o acesso às propostas de texto americanas também aumentaria a 
transparência;

1. Solicita à Comissão que se guie pelos princípios e objetivos gerais das Diretivas de 
negociação do Conselho sobre a TTIP;

                                               
1

C(2014)9052 final.
2

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark
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2. Insta a Comissão Europeia a garantir que as políticas e os princípios da UE sobre proteção 
e melhoria da qualidade da saúde pública, da saúde animal e do ambiente sejam 
defendidos durante as negociações, «de jure» e de facto, e plenamente refletidos no acordo 
final da TTIP;

3. Solicita à Comissão que garanta que a TTIP não colocará em causa o direito, as 
competências e os processos legislativos da UE e dos Estados-Membros no sentido de 
adotarem, aplicarem e fazerem cumprir, segundo as respetivas competências, as medidas 
atuais e futuras necessárias para atingir objetivos legítimos de política pública, como, por 
exemplo, objetivos de saúde pública, de saúde animal e de proteção do ambiente, de forma 
não discriminatória;

4. Insta a Comissão a assegurar que nenhum acordo, seja através do capítulo horizontal sobre 
cooperação regulamentar, seja através de quaisquer disposições setoriais, conduza a uma 
redução das normas atuais em matéria de ambiente, saúde e segurança alimentar, bem 
como a certificar-se de que tal acordo não afete as normas que ainda têm de ser definidas 
em domínios nos quais a legislação e as normas são muito diferentes nos EUA, em 
comparação com as da UE, como, por exemplo, a aplicação de legislação (quadro) 
existente (por exemplo, REACH), ou a adoção de nova legislação (por exemplo, 
clonagem) ou futuras definições que afetem o nível de proteção (por exemplo, substâncias 
alteradoras do sistema endócrino);

5. Requer que a Comissão limite a cooperação regulamentar a domínios setoriais claramente 
definidos nos quais os EUA e a UE dispõem de níveis de proteção semelhantes, ou 
quando existam motivos razoáveis para crer, apesar dos níveis de proteção divergentes, 
que uma harmonização ascendente pode ser realizada ou que merece, no mínimo, ser 
tentada; solicita à Comissão que garanta que quaisquer disposições sobre cooperação 
regulamentar na TTIP não definam um requisito processual para a adoção de atos da 
União com ela relacionados, nem criem direitos aplicáveis nessa matéria;

6. Solicita à Comissão que garanta que todos os legisladores e todas as partes interessadas 
envolvidas na cooperação regulamentar participem em todos os órgãos que possam ser 
criados para explorar uma futura cooperação regulamentar;

7. Solicita à Comissão que garanta que os objetivos económicos não ponham em causa a 
saúde pública, a segurança alimentar, o bem-estar dos animais e o ambiente1; exorta a 
Comissão a reconhecer que, nos domínios em que se verifica uma disparidade substancial 
entre as regras da UE e dos EUA, não existirá acordo, por exemplo, no que diz respeito 
aos serviços públicos de cuidados de saúde, aos OGM, à utilização de hormonas na carne 
de bovino, ao regulamento REACH e à sua aplicação, assim como à clonagem de animais 
para fins agropecuários, motivo por que insta a Comissão a não negociar sobre estes 
temas;

8. Solicita à Comissão que considere as seguintes medidas ou normas regulamentares como 
fundamentais e insuscetíveis de ser postas em causa: 

                                               
1

Ver o discurso proferido por Cecilia Malmström, Comissária da UE responsável pelo Comércio, em 11 de 

dezembro de 2014.
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- não aprovação de substâncias ativas e limites máximos da UE em matéria de resíduos de 
pesticidas; 

- medidas regulamentares relativas aos alteradores endócrinos;

- autonomia organizacional no domínio do abastecimento de água e do saneamento;

- abordagem integrada da UE relativamente à segurança alimentar, nomeadamente 
disposições sobre bem-estar animal; 

- aplicação da legislação da UE relativa à prestação de informação aos consumidores 
sobre os géneros alimentícios;

- aplicação do Regulamento (UE) n.º 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e, em particular, do 
requisito de apresentar relatórios de estudos clínicos exaustivos de todos os ensaios 
clínicos que serão publicados numa base de dados de acesso público assim que o processo 
de autorização tiver terminado; 

- competência dos Estados-Membros em matéria de organização dos sistemas de saúde, 
incluindo a fixação de preços e o reembolso de medicamentos, bem como o acesso a 
medicamentos; 

- limitações de ingredientes nos produtos cosméticos e proibição de ensaios em animais 
em relação a ingredientes cosméticos e a produtos finais; 

- políticas da UE em matéria de energias renováveis, tecnologias verdes e a realização dos 
objetivos da UE relacionados com o clima e a energia; 

- medidas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e processos europeus e/ou 
internacionais conducentes à descarbonização dos transportes; 

- requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos produtos que consomem energia; 

9. Solicita à Comissão que exclua os serviços públicos e os serviços sociais de todas as 
disposições do acordo; insiste, além disso, em que não devem existir listas negativas, 
abordagens híbridas ou «cláusulas de ajustamento»;

10. Insta a Comissão a garantir uma abordagem comum, a cooperação regulamentar ou o 
reconhecimento mútuo, conforme adequado, nos seguintes domínios, desde que o nível 
das normas da UE não seja posto em causa:

- reconhecimento e proteção, por parte dos EUA, de todas as denominações de origem 
protegida (DOP) e indicações de origem geográfica protegida (PGI) europeias, assim 
como fim da utilização enganadora de indicações geográficas (IG) nos EUA; 

- gestão integrada de pragas para evitar pragas animais e vegetais; 

- redução da utilização de antibióticos na criação de gado, garantindo a eficácia dos 
antibióticos, tanto para seres humanos, como para animais; 
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- sistemas de identificação dos animais e disposições de rastreabilidade compatíveis, a fim 
de garantir que os alimentos transformados e não transformados que contêm produtos de 
origem animal possam ser identificados ao longo da cadeia alimentar; 

- métodos alternativos aos ensaios em animais; 

- inspeções relacionadas com a produção de produtos farmacêuticos e de dispositivos 
médicos; 

- medidas de combate à obesidade, em especial à obesidade infantil;

- contratos públicos ecológicos, 

- aplicação harmonizada do Acordo UNECE de 1958, relativo à adoção de prescrições 
técnicas uniformes, e do Acordo de 1998 sobre regulamentos técnicos globais das Nações 
Unidas; 

- introdução uniforme de um ciclo de ensaios melhorado, tanto na UE como nos EUA, 
baseado nos procedimentos de ensaio harmonizados a nível mundial; supervisão do 
mercado, conformidade da certificação da produção, testes de conformidade de utilização 
e transparência dos resultados; 

- introdução de um sistema global de classificação de veículos ligeiros e de veículos 
pesados;

- substituição do cianeto na exploração mineira; 

11. Insta a Comissão a prosseguir a integração dos sistemas de alerta precoce da UE e dos 
EUA existentes no setor alimentar e a melhoria da rastreabilidade dos produtos na cadeia 
comercial transatlântica, a fim de permitir uma ação mais célere de proteção sanitária na 
sequência de uma crise alimentar;

12. Insta a Comissão a garantir que o capítulo da TTIP relativo aos obstáculos técnicos ao 
comércio não limite as possibilidades de a UE e os Estados-Membros adotarem medidas 
destinadas a reduzir o consumo de alguns produtos, como o tabaco, os alimentos com alto 
teor de gorduras, sal e açúcar, e o consumo nocivo de álcool;

13. Solicita à Comissão que incentive os EUA a levantarem a proibição de importar carne 
bovina da UE;

14. Insta a Comissão a estabelecer um diálogo formal em matéria de bem-estar animal com os 
organismos reguladores dos EUA; insta a Comissão a defender as disposições sobre bem-
estar animal, por forma a conseguir a harmonização ao nível mais elevado, apoiada pelos 
mecanismos de execução necessários;

15. Solicita à Comissão, no contexto do capítulo sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável, que – antes de aceitar a cooperação nos domínios que se seguem, exija dos 
EUA o cumprimento obrigatório dos acordos multilaterais no domínio do ambiente como, 
por exemplo, o Protocolo de Montreal (ozono), a Convenção de Basileia (resíduos 
perigosos), a Convenção de Estocolmo (poluentes orgânicos persistentes), a Convenção de 
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Roterdão (produtos químicos e pesticidas perigosos), a Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de Quioto;

16. Solicita à Comissão que evite a ambiguidade para prevenir interpretações expansivas por 
parte de tribunais arbitrais, garantindo que os termos essenciais utilizados no acordo sejam 
claramente definidos;

17. Insta a que a Comissão se oponha à inclusão na TTIP da resolução de litígios entre 
investidores e Estados , dado que, por um lado, esse mecanismo pode pôr 
substancialmente em causa os direitos soberanos de a UE, os seus Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais, adotarem regulamentação em matéria de saúde pública, 
segurança alimentar e ambiente e que , por outro lado, devem ser os tribunais da UE e/ou 
dos Estados-Membros, que oferecem proteção jurídica eficaz com base na legitimidade 
democrática, a resolver todos os eventuais litígios de forma competente, eficiente e 
poupando custos;

18. Insta a Comissão a pôr termo, no âmbito das negociações da TTIP, às isenções fiscais para 
o combustível da aviação comercial, em consonância com os compromissos do G20 de 
eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis;

19. Requer que a Comissão assegure que o Parlamento Europeu seja exaustivamente 
informado da evolução do processo de negociação;

20. Solicita à Comissão que continue a reforçar a transparência das negociações, em 
consonância com as recomendações da Provedora de Justiça Europeia, de 7 de janeiro de 
2015;

21. Solicita à Comissão que exorte os EUA a aplicarem medidas idênticas às da UE para 
aumentar o grau de transparência;

22. Insta a Comissão a assegurar que a avaliação do impacto da sustentabilidade do comércio 
(SIA) sobre o acordo TTIP seja abrangente e atualizada assim que exista um texto 
consolidado e antes da sua finalização, contando com a participação plena das partes 
interessadas e da sociedade civil; considera que a SIA deverá também rever 
exaustivamente e avaliar todas as disposições propostas com vista ao seu impacto 
potencial no acervo regulamentar e na liberdade de a UE prosseguir objetivos legítimos de 
política pública no futuro, assim como a questão de saber se o objetivo pretendido pode 
ser atingido, com os mesmos resultados, através de outros meios.
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